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 ىدكتصق
 0 | 6 /| ٍتاَوُيَتلا نم ادب - ةَعيْمْلا ويداّرلا ةّضِق باتكلا اذه يكْحَي

 وحفل 6| 2 ينوكرامو زتره كيرنه براجتو ليوسك ام كرالك سميجل لوألا

 لاو 2 ف اا . رادار لامْتْساَو ةَئيدَلا تالَصاوْلا رامفأ ىَتح
 ٍقاجبوج هتادعس ٠ ةَيرعلا ىلا انهلقفن

 ةظوفح عبطلاقوقح ©
 املكناف عبط

 اوما



 ويدارلا فقتي ذأ ل

 وللا تافاسكا َرْيَ تاموُلعلا

 امك .ناخّدلا تاراشإ اوُلمْمَتْساَو :ايدولا َرْبَع

 ينابمإلا لوطَسألا لوُصُي نم ارتلكنا اوُردَحبل َرادلا اوَُمشَأو « ٌرْمَحلا دونها

 رون اوعنحتماوا ( تاراشإلا يطع مالغألا 0 0

 تاراشإ اوُطْميل مُهَعْرْدَأ ا « ةّيسْيشلا هك
0 0 

 ٌرابخألا اولّسراو ٠ سروم حا

 ٍنَسْحَأ يف تاكو « ةككْمُم تاراشإلا ورله نكت مايا نب قو

 تاذ ٌةّيِسْمَّشلا 1 ع وبعوت 2 0 0 2 تالاحلا

 دا

 ا
 0 طال يات

 نك رع ةعولشم راحبلا سارع يف لا تناكو . مكابي انك د
 ه4 مو 6

 . ىرخأ نفس نم بقلب قلص رم اذإ الإ رابخألا
4 

 دورزاكتملا 00 3 نك ُدَقَلو

 روفاميسلاب َلِئاسّرلا نابت ةذايقلا ٌةيِقَسو دييروط براق
 وألا ٍيلاملا بْرَحلا يف 0



 ٍتاجْوْي يغضب زويه دراردإ تاس



 لبوسكام ٍلاوفأ خص '

 كيرنه َوْمو « فال ءلاع َموُقَي نأ َلْبَق ىرخأ ٍتاوّنَس ينامث ْترَمو
 هكا ا

 رم نبل ءاعوَو . «نِديل » يئاعو - اًطيِسَب اًراهج رتزع مدخَتْسإ

 0 ل

1 3 3 0 0 

 هلك ١1١ لدتل كو سن امد ودم لئن نين هنأ لع دلال ٍِتاجْوَم ٍدوُجُو لَع اذه َنَهْرَبَو
 : رار دس ةّيمللا ةّيلاع , ةي تاحرلاو وزع اكلم ص كالْمأ امّنوُد ءاضَقلا َرْبَع تاجْوكا

 م ا . رترع يااا ةَبسن «ةيرترهل تاجؤكا »
 ا ا 1 ب 0 0 نع 5 تكا تا فق

 2 0 ١

 ويدار تاجْوُم ثادحإ ْنِكْمُ هنأ ْنِمْرَي رتره كبره /



 نكلو «ويِداّرلا ٍتاَجْوَم مه ىلع انُدِعاسُت ِءالا َلَع رمادا
 ٠و ةَعْرْسب لقت ويِدارلا ا امْوَد َر 00

 ١ طيوتم اًرِجَح ماو
 ل 0 5

 اْنِع ا اًدوعص 2 الا مط ل

 | - ٌةَريِغّصلا تاجْؤلا وأ كا

 سزوُم ورب ةلاسر ىلإ سَ ناك ٠ يعاذإ ب ىلإ يغضت امد
 ريتألا يسني حلا يف للا اولا نإ « ةعذإلا نحمر ْوَأ

 هاج لإ سن نر أن واجر لإ اس نم نأ 6110 نإ ءاد لإ



 اهتءارق نِكْمُي تاراشإ ىلإ ويداّرلا تاجْوَم َتَلَوَحَن فيك

 عوضاب ْدَحأ مْ مل هكر ربع ويدار تاجْوم زتره لَ نأ دْمَ
 رقيلوأ ريّسلاب ْدْعَب اف بقل يذلا ) جدول رقيلوأ َءاج نيح 1894 ماع ىّتَح

 1 هكر لإ ويدار ثاجْوم ثيو ( جدول

 ٍتاجْؤم نأ زتره َدَجَو دق

 دب الف و ذم ةلاسر تطأ ويدازلا تاجر يرام اذإ هلأ

 . ىلا وراح



 ويِدارلا ٍةَّصِق يف ِءارّولا ىلإ ٌةَرظَن

 ارم 18/ه ٍةَقاسَم ىلإ َة يدار تاجْؤَم جدول ًثْيْ نأ لب

 ١ َسيِثَر ) سيرب مايليو-ظَحال « 1884 ماع يف يأ « اًيِرْعت
 ع ل اصل

 كالسألا ٍضْنَب يف يرشت تاراثت اهتتس نأ َدَجْون ةضماغلا تاراشإلا وه

 اًرتم(04) كاوَح ايلا نارا ةلالْسَأ تناك . رسال مكتمل

 اذه لو فرطيو . قلقا هلالسألا ايف تدم يتلا ضْألا ص

 . ١ ٍضيرْدَّلا ب يئن

 يف اياب روك ذاك فرس اذإ . قد لْكَشب ضب ملا اذه سرت انْ

 ايف ةّيسيطانفلا ولا طوخ كيلا كِل لوح ريحت كلم

 ا ا 0

 ةمعت مم دكر 00
 رد 1 رتبت قلغي وأ 7

 .ٍدِقَدْنِع « لوألا كلْيلا لاجُم سم ٌرَعآ كليم َدجُو ام اذإو
 ٍكلَيلا يب ياا راب سْفَت ينقل كيلا يف ٠ مقيم ذأ « ُضّرحْبَس»

 .قلوألا
 ٍضْرألا تحت ن ةَدَتْمْلا كالمألا تعاطتتما اذإ لأ

 / 00 ُهنإف ٠ العلا ٍفارَْتا كالْمأ يف ٍتاراشإ قاف َضْرَحُي نأ

 ىرخأ ٍةَعوُمْحَم يف ضر ذأ ينو كالئسأ ٍةَعوُمْجَم ْنِم ٍتاراشإل

 ٍةقيِرَطلا ولج لمَأو . ٍتارتمولبكلا نم اًءَدَع لوأ ١ نع ُدْعبت كالمألا َنِم

 . ٍةَلِصاو كالْسَأ َنوُد ةكيوط تافاسَم لَع تاراشإ ّثْبْيْنَأ

 ضيرْخَنلب راينا ٍديلوَ هيفْيَك 14



 ملا ةبرجت

 أنآ سرب ءاليو نر 1895 ماع ني دَألا ماأ نيو 1

 طوطخ لصرَت نأ كلذكو « ارتلكلا لوط لع فانتا ولن لص

 يف ةّيئاب ريكا تارا نأ ركنا م ”نماخست تناك . ادنلريا لوط لع فارْطلّتا

 . ادنلريا يف كالسألا يف ٌةَبباشُم تارت ُضْرَحُت دق ارتلكنا ين كالْمألا

 . نيَدَلبلا َنْيَو حل زا نا ني“ لا كلي يف نكل

 | امامها اَمَتْهُم (« رم» اقل تدلل حلوا ل

 | دكا ليغ ٠ + ويداّرلا اجو 0 ا فرو : وبداّرلاب اًديِدَش

 5 00 ربع ةّيدار تاراشإ ٍلاسْرإ ةّيناكمإ ١ يف اَخَب بنك

 ؛ ةيِعبِخَّلا ٍةكبشلا و وه لم اوُنمْآ َنوُرعآ نإ رجم حجت دق

 ها ا ل

 ةقاسلا 0 اًيواسُم ليْقَتْسْلاَو ليلا الك يف لّمثَتْسملا كلّيلا لوط

 : . لياسيلا اعَربع سَ يتلا
 اك « اّلَكَم اًرتموليك

 ' .ارتوليك َنيسَح قاسم امي لِصْفَتو ؛ ارتموليك َنوُنْسَح املك لوط
 . ةلبَع 22 ةراكفلا تقاك ذقأ



 شِحْدْلا ينوكرام

 َدْنِع ةّيئاطي لا ٍديِرَلا ٍةَرئاد

  اءاملع اهلمتتسا دق ناك ةرهجأ ليكنس هنأ, يوكرام فرخ
 0 5 2 9 ا
 يدارلا لفاثلاو ؛ يلاعلا رونا يد ضب رخللا فليح - هلع ري نوزخا

 | «عزذأ» تناك امّلُك ُهّنَأ َرهف الثف ُهَقَعتْكا لأ ينوكرام َنلْعَأ ام ان

 لع ويدارلا تاجْوَم ْترَقَتْنا املك ٠ ةليوط يرترهلا زاهجلل ين
 0 ل ع

 اذإ هنا « ةَريثك براجَت َدْعَب . فشتُك ا هناب لوقلا

 مع سا .٠ رول 5 لع 5 ا م

 | ٠ رخآلا مارا ( ضْألا يف َنَكَذ يأ ضَرأو يلوا يار َدَحَأ مرام
 ' وقاسم ني الدب ِةَدِيدَع تارتموليك ةَفاسَم لإ ويداّرلا تاجْيَم ْلسْرِإ هتك 0 ا د نا هدا م دا

 .يفاوملا .ماشنل ىّرْبحلا َةّيَمَمَألا ينوكرام

 ١ ةَعِساش تافاسم ىلإ ريِداّرلا تاجْرَم لاسر

 | سيرب مايلي لعدن +أ ْضرْعَي باَشلا يوكران 1/4



 هفاشتكا ضْرَع ين ٌدَحِجاَنلا ينوكرام براجَت
 رابتخأل ايَمَع اًضْرَع مَ نأ ينوكرام نِم سيري مايليو ْبْلط
 د حطَس ىلع نم كِلذِب ينوكرام ا

 !ارَضَح ٠ رموليك (؟ر«) اص لع نب يروبزلاس بَ 7
 ٍباجْعِإ امّيَأ ارُبجْعَأو ة ةيلاعلا بنزل يود نس نوير كس طاَبض ُضْرعلا

 . اوُدَهاَش اهب

 ءاطيزلا دير ةرئاد 3 يوكرام باتل 0 ا

 ونرفال ةَّطْقن ا هَ ٍتاراشإ م ضل هتاذ ماعلا نم (ويام)
 تفشكا تراجفاول وذم 0 تيربو يف «نواد نيرب» لإ

 ب ب ةمكتلا عال نم ف الك سيرب كَ
 ا ب ادثكلا يفو ايقيرمأ سونج يف تابارطضآلا نكلو
 . مزاللا لاما د طر عفر

 سيرب مايليول ٌةَديِدَش ةَمْدَص كلذ ناكو ايلاطيإ لإ ينوكرام داع
 نحال قرت مَ ليل ارلكلا يف ينوكرام يقي أ لمي اك يذلا

 ةَريزج ىلإ ءاما ربع اًيكليمال الاصُنا يِرْجُي ينوكرام 7



 ارتلكلا لإ !إ ْعِجْرَي ينوكرامو رست باجل

 ؛ ُبراَجّلا تيرمَتْمإ « ايلاطيإ لإ ينوكرام ِةَدْوَع ْنِم مْعَرلا ىلع

 ( ثاب » يف ويدار زاهج ٍةرِئاد يف ٌفَظَرُم م

 + «نيلي يروب زلاس» ِةَبْضَه َقْوَق لاس زاهج ْنِم يتاراشإ حاجّنب

 ريزَج ف « يابملا» تسي الكم يف ةّيوكرام ُةطَحَم احس

 اهجيب رجم 0 ولاصُتا ىلع ُةَطَحْلا ذه َتّلَظو . «تبار»

 ١ بناوس » بق ُلّوَجَنُي ويدار
 يلقي رشنلا لاصُبأل

 0 ياب لوبا و ؛ ثومنروب » يف ىردأ ٌةييرْجَت تاَطَحَم كيو

 ٠ 1884 ماع يف كِل ناك . تارابتْخألا نم م اريك ينوكرام ىرجأ ثبَح

 . 1995 ماع يف الإ « ياب لوب » يف يِداَزلا ُدَّطَحَم

 « ةّيلاطيإ ِةُييْرَح نفس رْهظ لع ُهَبرجت ينوكرام ىَرْجَأ كلذك
 نيرشعلا براق ةَقاسُم َرْبَع ايي ايف ةّيكليماللا َلِئاسرلا ُلَدابتت اهَلََجَم

 . ارتموليك
 ناك ُهّنإف ٠ ينوكرام 0 ةئاطبرلا ةميكشلا ذأ ني ثلا لغو

 ب )١600٠0( ينوكرامل مق دق كلل يف وبي نورس سانأ كام

 . هياعرتُمو هلامطأ جبوُرَتِل هكر يف مُهنألا فضِنو ييلرتسا

 ٠ يابملا » يف ّيِداَلا ليلا زاهج ىَدَم "1



 رثألاب منهن «ندنل فوأ زدول » ةكرَش
 فوأ زديول» نما هكر ْتِّمَتْها امَدْنِع 1898 ماع ين َكِلُذ ناك

 | ضرْمي ذأ لإ تبلطو « ينوكرام وب َماق ام ماعلا ءاحْنأ يف ٌةَررُبشلا «ندنل
 . يكليمالل وزاهجل َهيلَمَع تا ابتتخا

 | ولالا يف « لساكيلاب »

 01و نب رثكأ نكت لقا أ عيَص م . تارابخ

 قو ودار تام لال هني كت

 .ولا
 بكر «لمكلاب» تارا ابتخخإ هيف

 هَطَحَم ماقأو « «سرتنه غيبالف» ٍةاَّمَسْلا ةَرئابلا لع ُهراهج

 قابس ناك . ادئلريا يف رشا كْرَم سيئر تيب 0 لات

 تلي دقو ٠ تقلا َكِلُذ ين اًمئاق «نوتسفنيك » يف براوقلا
 ١ تايرابملا
 . اقرا سيئر

 أ تاراشإ ينوكرام َلَسْرَأ 184/8 ماع نم « ريمسيد ١ لوألا نوناك ٍفو
 ةّمئاعلا دل لإ مكرر ثواس ٠ 07 ص

 تر يذلا

 لَ َلِإ «سرتنه غنيبالف » ةَريخابلا ني ويداّرلاب هيف

 يودوغا تيبباو» ِواَمَسْلِ



 ا ل سرا را
 ينوكرام عْنص نم ادب ٍلاسرإ زاهج يزيلكنالا َلانَقلا بغت دارا جاو

 ويِداّرلا َراشَْنا 1884 ماعلا َد
 | «رقود » يف اًعامِتْجا ٌةّياطيرلا ةّيعْمَملا تا دا كِل 00

 . عمل ٠ 0 يلا مالا يف رئاح
 00 راثأ فو

 ا
 : را ودار ٍةَطَحَم لإ « رقود ٠ نم ُلاسزلا تن

 350 ار ا 7

 متْقرلا كلذ يف ملعلا لْمأ ٌماَمتْما ناكو . يزيلكنالا َلانَقلا كيّدب ودا
0 0 

 ا . اًريثك ُفُحّصلا هل تلم « زاجللا اذ اعل

 ١ ةيئاطيربلا ةّيكللا ةيرْحَبلا ٌمامِْما َدادْرا - 1899 - اهتاذ ِةَنَّسلا ينو

 رخأ ليفت انك ايف يح ند تيتا 6 وبدا

 اب[ سم ل ا
 نيروم حاتفي . تارّوانلا كلت لالخ

 . ويدارلاب ٌرُهَجُت ِةّياطيِرَب
 184 ماعلا ين ُةييْرَح ةئيفَسو ال



 ّيسلطألا طبحما ُرعت وبداّرلا تاراشإ

 يف ودار 1

 1901 ماع ْنِب (ريمسيد) كلّرألا َنوُناك 17 ينو
 يف «نوج ناس» ين ناكو

 | «وتاش» جيلخ يفو ؛لب» ةَريِزَج يف تاَطَحَم كِلذك تَميقأو . ةّياطيرَبل
 | ٠ مكروب » يفو ؛ ةّيكب رمألا ِةَدِحّتْلا تايالولا يف «كانوب اغاس» ينو ؛ ادّنكب

 ٍّيَلاع ٍتامَدْحب ٌموُقَت ينوكرام ٌةَكِرَش تناك ريِصَق ٍتْقَو َدْمَبو . ايناملأ يف

 اتأتو . يوَتَس لاسر 6400) كاوَح نيو ويدازلا ٍلاجَم يف
 م ةرفشب ويداّرلاب يمي ةيرابنإ تارّشَت ٍلاسْرإِب «ودلوي » ف ويداّرلا
 يف ٌَقوُلأَم ةرِهاظ تاركا وده تحسس ام ناعأ كو

 ماع ينو . ٍتانيسْحَنلا لاخْدإل اًمئاد َنوُعْسَيُهوُدِعاسُمو ينوكرام ناك

 رْجَ َلْئاسَر حاجتب «ودلوب» ٌةّطَحَم ْتّنَب
 1 نكن تاراشإ نب امك ءرك 8١ه لاو دب لع

 هنأ ره براجّلا وزذه ءانثَأ يف ُرَحآ يق تيدشاو رك امل

 - 2 1-2 ا ل . راما لالخ اثم ريدك دَعَا تافاسم لا اليل ريِداّرلا تاراشإ

 مكمل َةَفاَص ٌعَطْقَت ويداّرلاب ٌةلاسر اني



 لوألا د كابالا ينوكرام تالبقَتْسُم

2 
 ٠) امينا َلَضْفأو ٌةيساسَح َرثكأ هتالبتنُم َلَمْجَتل ةقكرل َةَراَدلا يوكرام

 0 كح ١ عارتتخالاب كلذ مين م 0

 ريع 0-0 يف 0 .عولطلا 0 ّ كلالثنأ

 َلْوَح ةّيكلبلا تالا صخب

 يجاجألا بوثألا قزقو . ين
 لْوَح ٍتاَّمَللا ابن ْتَلِصُو ْدَقو . ِتاَقَللا

 00 لا نب نال ةعرل ات اح ١ تعال

 مع 00

 َ ا ىلإ ةقوثثلا قويداّرلا تاَجْوَم ُلُوَحَت د يتلا 5 ةَّلآلا

 2 ءاطْبِب 5 ٍديدَّحلا كلير دادي اَمَدْنِع

 ل ويدل اجزم 0

 00 ةَّضيفَح تاراشإ ُتِدْحُ ِتاراَيت ِتاَقَّللا

0 



 نشياللا غولف غارتخو ريداّرلا تاجْوَب ىرخأ تافاشُكم

 | تافاشكب ْتَرَهَطَو . راشتثآلا ياو وبدازلاب ماقال ىح 3 أدق

 ىرخأ ةهج نِم تيَئروبلاو تياكنّرلاك
 ءب يذلا يتيلورتكلإلا فشاكلا ا سيدار جاومأل + 00

 ا رخل حلا ياا دنا 00

 تاراشإ تر 00 درت 0 ٍتاراَيَ لإ .يلاعلا 0 0 ودار

 مارق نكي
 . نيبطقلا اذ مامصضلا « غيل نورمأ حلا ِس سلا عَرتتا 19١7 ماع ينو

 كك 2 ا . يذ يابرْهك حابْضيب هَبْشَأ ُمامِصلا اذه ناك

 ..«هونألا« وأ, ةحيفصلا تي رتل ينو
 ري قا 0 ىف (ةةيفشلاو ذأ

 | وذ . ةلئاه م عرسي (تاب ريهكلا) م نب حل قط

 نقلا جوت يشل وكت ان

 "يانا تعرب قديس انه انانليل نيل لس دو . تاعاّلا
 ا ا تيرركللا ىلا ة



 « تسروف ود يل ُهََّقَح يذلا ٌميظَعلا فاغيمالا

 اليملا دبع َلْبَقو 1 ف

 ا

 اسي لإ «تسروف ود يل يكيرمألا فاضأ ٠ *ا/ ماع فو

 اذبو «« ةكبتلا » يمت اًعلاث ا ( يال ماضل وأ) نييطُلا يذ

 ل « ياللا مامي ٍوأ) باطُقأ ثالث يو ماسي 0

 ١ كليا نم اًيوُرلَح اًبَلوَل وأ قيل نينلا م دَبْقَم ةئاوطنمأ

 تامامص تتدحتسا تاوكس دعَبو



 كل
 :رئاد

 عاب ع ها عا هع

 ار ل ون سن م رثكلا قي هينا ثِيَح نو وبدا

 ع را

 دبربلا ةرئادلل باتا ءريدارلا ُتاَطَحَم تناك 1104 ماع يف

 يهف َنآلا اَمأ « طق نقلا نب تائب دعب لاصَيا لع« ةّيئاطي ريل

 ءازجأ يف ريمي ربَك كرس ل00 لوح . يلح راسن

 اا تاطَحَم ُموُقَن للا نِم ٍةَدِعابَتُم

 0 لاكُم ١٠66 .٠.و لاسر مهء رحت

 ا . ٍديارَتم دارِطأ يف َرْه تالاصتآلا نم مْجَحلا

 يول د تافاسّسلِ 0 فتاه طخ 0 ١917 ماعلا ينو

 ّيوَقلا ويدارلا ِةَطَحَم ْنِم لمعلا

 عبات ويداّرلِل ُثيِدَح جب 08



 نيمرجملا لع ضْيقلا يف وبدارلل لامس وأ
 ماع  143١هل ١

 ” «فيرل سيد ريركس مت اتازاسو «زورتتوم»
 ةّئيفَسلا اطبق كا

 ١ لوُقَي ارئكلا لإ ويداّرلاب ًةكاسر َلَسْرََ 0

 رول لما ير ع نإ اهيف

 رئاود نم ويد نْبَفْلا ماق و

 ع ( زورتنوم ١ ةريخابل نم عين تاكو « «كيتن

 1 « زورتنوم» ْتَلَصَو امدنعو . اهّلبَك « سك,افيلاه » ىلإ ْتَلَصَوَق

 5-1 ىلع َضِقلا ىقلأو اهَلِإ « ويد » يملا َدعَص « سكافيلاه»

 . همك احَمْلل ارتلكلا ىلإ ُهَعَم ةَداعأو

 يلاطيإ ريل ٠٠٠ ٠١" ٍةَِرَسِب َلْجَر ماق « ايلاطيإ يف 141١ ماع ينو

 'إ اًبراه جونو

 5 تالاح يف ويدل ليشتساو

 . ةكادقلا لإ مهعدقت

 اريهَص اًيكليال لابقتنماو لاس ٌراهج ٌلَِْسَي يِطْرُش
 انو مرجملا تاك ٌرَحَت ْنَع ةطْرشلا ةدايق



 يكليالل
 ١ ترْهُج نأ دن ةيلوطُب المخأ 'يكليباللا طاَبُس ْنِم 2 0

 1 لع ةقصاع ىف فرست « ونرثوف ؛ ةتيقتملا تناك اتي. يالا

 1 وِ هدم عاطقت نود ُهّناكَم اًمِزالُم اهيف يكليسالل ًاطباض لَك يملطألا

0 

0 
 أ ىزتأ ثنو كيلو بدع ىَح ةوو د اًنيِدَح اْيَلَع جَمَتلا

 | اهقرَط حار دال تحت « كيناتياتلا» 0 ع امَدْنِعو . يجن

 ( ثيم ناطبُملا 0 3 1 تأَدَب ْدَق ان نيبت « ءاملا قاذاحمم يمامألا
 ع 5 3 ور و 7 0
 برع يتب «سييلف كاج» ّنكلو « ْحهَشْنَأ اردني نب ويداّرلا طاَبُص

 ع
 . ةَنيفَسلا عم قرع ىَّنَح يِداّرلا وزاهج

 «كيناتياتلا َديلقت» يمس اًديلْغَت َكاذ ٍعِلَمَعب « سييليف كاجو ّمَضَو ْدَقَل

 1 لمعت ”رهجأ تماد ام هناكُم يف يكليماللا ”طباض نبي أي يقي مو

 مم ِهقَرَع لإ كلذ ىّقَأ ولو ىَنَح



 ويِداّرلا يواهو ٌةَريِصَقلا تاجْوَلا
 وه دعت 1 كاجول ثلا نأ ويداّرلا ماي لئارأ يف ف نب ناك

 ةاوُهِل م 8-3 كيد ِةَد ب تافاسُم لإ لوصول 1ك يذلا

 داك ْدَقَف . بيمانلا تق تقلا يف ةَريِصَقلا تاجْرَلا ٌةَدِئاف تَرهظو

 ِةَقلُكلا تاذ سا تالت ٍةَعِساو ٍةَكَبَش ءاشْلِإ كو لع ايناطبرتب

 بوَطلا تاجؤكلا ىلَع ثْب رب
 عيِمَج يف ِةَريِصقلا جلا تاطَحَس
 . ةَشِمْدُم ةءافك تاذ ِتاَطَحَلا ٍمِله َّنَأ

 يف ةاّا لإ ْلْضَلا ْمجْنَيو
 داك امن نابخألا نم ريثك يو . ياو ةعرابلا تالا
 رئاك ”ئراوطلا ٍتاَقْرَأ يف لاصتالا لذا
 07-0 ناك ٠ « ديصاعألو

 0 ا لاو
 را 00 ا



 ويداّرلاب واجّيإلا ني

 إ راطإ لغو تاَقل َهَدِع كليم فل اذإ ُهَّلأئَتْما ليي 1914 ماع لب
 2 هلَيَع يف ناحي لكشلا ًةمراطإلا يئاوَقا اذه ّنِإف «يرئاد 3 م

 5 ليوط وش نم نكأي يلا اول
 نضعب ينلاو ةعاذإلل لوألا مايل يف اًوُنأَم ناك يذلا اوما ْعْرَت
 ةيراطالا اولا َريدأ اذإ هنأ دجُو دقو . واجبا يأ نم .يراشلاب .تاراشإلا
 .ةئب نيت يذلا واجالا مم ةميات ةيواز ديف كلبلا تال لَن انس
 ١ يراطإلا يوما يف محلا تاراشإلا نيس ُلِئَقُي كِيذ َّنِإف ديدازلا تاحرم
 ردم َرْحَن ةَرئابم يراطالا ينارهلا ََجَوَت اذإ اّمأ . ىتذألا ٍدَحلا لِ

 . ريكي ىَيفأ حِبْطُت هيف ةَضَرَحْلا تا اراشإلا ّنِإف « ٍلاسْرإلا
 5 ٌراهجلا ريد اَمتِْيف . روتسيزتارتلا كزاهج يف

 ا .
 يف ّنآلا ُنَمْمَتْت لكّشلا ةّيراطإلا تايه ةّيهاجتالا ةّصاخ نإ
 5-5 ماعلا ا ٌَش يفك . تارئاطلاو ىنذجلا لع ءاجنالا نحت 0

 لاس ةزهجَأ ليز ٠ ةمئاملا تاراثلا لعو لجاوتلا لوط لَعو زجل
 مق ع 00
 طا ةطساوبو . اهعِضْوَمو ايوب فرع سروم ٍةرفش نم افورح

 طلي ْنِكْمُي -هاجنألا

 م ينل كيلبو ٠ ىينألا

 يهاجتألا وَلا يحيضؤَ مس 44



 اع ٍةَرْخَص ِهاجّياب « ولاه» َتْحِص ام ١

 نأ كنف 1 تسلا" تعم

 | تْرَّصلا تارت نأ 3 م 15

 | ةيناث

 اوتو حدر ةُيلاَغ تاصْيت ن ٍدْحُي ةئيِمّسلا يف ىَدَّصلا َسايِْم نإ

 رق نم لقت و2 تاجرت يرطت اهدي وله « كنوت

 ١ رعق لإ تا 2 « رطيحلا عاق ىلإ ءالا
 || عدرا هرم م فب

 ردم عل ايقتست ْثِيَح

 نمي « ٌةموُلعَم ءللا يف تْرّصلا َةعْرم نأ امو . ٍةّصاخ يدار ٍةرهجَأب
 ف

 رغَتسا يذلا تقول سايقب ءاملا قمع باسح

 . اًبيإو اًباهَذ الحلا عاق َلِإ
 ٍتْوَّصلا تاجْوم ُلاقِتْنا ُهَك

 داع
 كِذبو «ويِداَرلا جاوُمَأ طردت بطين ادب 0

 . ويدا

3 - / 

 3 -- ويلا

 ىَدَّصلاب رسل 55



 ّلَمْعَي َفِبَكَو - ٌراداّرلا . ريِدارلا ٌءادْصَأ

 3 رق را ورصد ماع نبق

 , رادار زاهج لو

 ٍةَعْرْشب ٌِقَتْنَت يتلا - ويداّرلا تاجْوَم َّنأِل نِكْمُم رم َراداَرلا نإ
) 6.6 0 ّ 

 وسلا ذأ
 ٍتاجْؤَم ةَلِسْرُم ٍرارْمِتْسأب رودتو ةيراس ْلِإ ١ ماا

 كرالك سميج اكو )
 ل

 ن2 نأ 1 2 تاجا 1

 يو تاماَوَعلاو ىَرخألا نَسلاو 0 0 سر 2 . أ
 ٠ . اهادُم قاطي يف ٍةَرِ

 ٍةَيراداَرلا ةَحِساملا ىَتَم يف ٍءْيَع لُكِل «ٌةَروُص» ٌرَهَظَت اذكهو
 جالي ْنِكْمُي راداّرلا ةطيماوبو . وِدْعُب باسح ٍةلوبسي نكمُيو « ةليسزملا

 . ٌراطخألا بّنجَتَيو « ةّقدب اهَعِقؤَم َدْدَحُي نأ ةرئاطلا ّ

 ليتل يأ هابل عيار قوتك رك رم ي ءاضَيِلا

 ان زَح «رثألا» ردح ةيَملا

 ألا يرئاذلا طَخلا اَمأ .
 را 5

 ع

 .يوازلا واجتالا لإ ريب قرا تلا امأ . جرتُم صْرُف ىلع اهادّم ارق نكي
 2 رادار ةّشاشا 4م



 5 رس مماطا !بذكو

 نم ريثك يلو فاعلسإلا تاراّيسس يف كنك يكلسالاا ٌمَدخَتْسُيو . ويداّرلاب
 ( يسكاتا) ةماعلا تاراّيّسلا

 ٌلِسْرن» . ريداّرلاب ُةيعانِصلا ٌراممألاو ٌخبراوّصلو ٌفِئاذَقلا هَجَونو
 ٌءاضَقلا نَع ٍتاموُلْمَم ضْرألا لإ ةليوّطلا تافاسُلا ربع ةّيعانّضلا ٌرامُقَألا

 . ةديعبلا بكاوكلاو رَّمَقلاو يجراخلا
0 



 ١ ا مغ
 ساو هس سس ل وه دمساو سس

 ه سس هم رز هو مص
 ه ه ٠ س ه هرس ه ©
 كك ةهرسصأو ©

 هس و هاط ومما م
 سس ه وه ه ض هوه هه
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 نإ
 مم سمع مساهم نه

 * < سس سس هاه 6 7“
 - ا ساو هه ه

 و وع دع هو ههه 0

 ِدَح نم طاقن تالت لداَعُت ُةَطَّْشلا

 ُلَمْمَتُْتَو . ١( 8/9 1١/ؤ1) سس ف نب هللا يصير سوت 1

 راجنلا ْتْحَتةَديْمْلا تالبكلاو ةّيِضْرَألا طْوُطّخلار وبدارلاب لئاصّرلا لاسْرإل زوُملا هذه
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 «دي راضفتأ تازاجنالا , ةَلسِْس

0 
 نا راعلا هَ < ؟ ءاضقلا داير - ١

 ىركلا تاعارتخالا - ٠ قامْعألا ةداير -

 نئادللا ُهصِق - ١١ ويدارلا هَصِق - ©

 (كيتنسالبلا) طقتلا ُهّصِق - ؛
 :ةرايسلا ُهصِق - ١ لا ضف - ة

 ةيووللا ةقاطلا ُهَصِق - ٠ از مّلهلا ةصِق - 5
 ةدهملا ككتلا همم - 5 00 مليا ةّصِق -
 ةحارتلا ةضقإ- 15. (نداعملا) تارافلا هم - 8

 56065 501 متمطاع

 اناولأ لوانتت تانك 7٠١ نمرتكا نآلا ةعلاطملا تك ةليلَس ف
 : نِماهب ضاخلا ناجل ب لطا - راّمعتألا فتم بِسانن تاعوضول ا نم

 توررَج - حبصلا ضاور ةعاس - نادت ةييكم


